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Vahvistaa NKPn Keskuskomitean esittämät Neuvostolii
ton Kommunistisen Puolueen säännöt.
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NEUVOSTOLIITON KOMMUNISTISEN 
PUOLUEEN SÄÄNNÖT



Neuvostoliiton Kommunistinen Puolue on neuvostokan
san koeteltu taisteluhenkinen etujoukko, joka yhdistää 
vapaaehtoisuuden pohjalla Neuvostoliiton työväenluokan, 
kollektiivitalonpoikaiston ja sivistyneistön parhaimman, 
valveutuneimman osan.

V. I. Leninin perustamana työväenluokan etujoukkona 
kommunistinen puolue on kulkenut maineikkaan taistelujen 
tien, johtanut työväenluokan ja työtätekevät talonpojat 
Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen voittoon, 
proletariaatin diktatuurin pystyttämiseen Neuvostoliitossa. 
Kommunistisen puolueen johdolla on Neuvostoliitossa hävi
tetty riistäjäluokat, on muodostunut ja lujittunut neuvostoyh
teiskunnan moraalinen ja poliittinen yhtenäisyys. Sosia
lismi on voittanut täydellisesti ja lopullisesti. Kommunisti
sesta puolueesta, työväenluokan puolueesta, on nyt tullut 
koko neuvostokansan puolue.

Puolue on olemassa kansaa varten ja  palvelee kansaa. 
Se on yhteiskunnallis-poliittisen organisaation korkein muo
to, neuvostoyhteiskunnan johtava ja suuntaava voima. Puo
lue johtaa neuvostokansan suurta luovaa toimintaa, antaa 
järjestyneen, suunnitelmanmukaisen ja tieteellisesti perus
tellun luonteen neuvostokansan taistelulle lopullisen pää
määrän — kommunismin voiton saavuttamiseksi.

NKP rakentaa työnsä puolue-elämän leniniläisten nor
mien, johtotyön kollektiivisuuden periaatteen ehdottoman 
noudattamisen, puolueen sisäisen demokratian, kommunis
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tien aktiivisuuden ja omatoimisuuden sekä arvostelun ja 
itsearvostelun kaikinpuolisen kehittämisen pohjalle.

NKPn elämän järkkymättömänä lakina on sen rivien aat
teellinen ja järjestöllinen yhtenäisyys ja saumaton eheys, 
kaikkien kommunistien tiukka, tietoinen kurinalaisuus. Mi
kään ryhmäkuntaisuuden ilmaus ei sovi yhteen marxilais- 
leniniläisen puoluekantaisuuden eikä puolueeseen kuulumi
sen kanssa.

NKP pitää kaikessa toiminnassaan ohjeena marxilais- 
leniniläistä oppia ja sen perustalla laadittua ohjelmaansa, 
jossa on määritelty puolueen perustehtävät kommunistisen 
yhteiskunnan rakentamisen kaudeksi.

Kehitellessään luovasti marxismia-leninismiä NKP tais
telee päättävästi kaikkia vallankumoukselliselle teorialle 
täysin vieraita revisionismin ja dogmaattisuuden ilmauksia 
vastaan.

Neuvostoliiton Kommunistinen ‘Puolue on kansainvälisen 
kommunistisen ja työväenliikkeen erottamaton, elimellinen 
osa. Se noudattaa tiukasti proletaarisen internationalismin 
koeteltuja marxilais-leniniläisiä periaatteita, edistää aktii
visesti koko kansainvälisen kommunistisen ja työväenliik
keen yhtenäisyyden lujittumista sekä veljellisten yhteyksien 
lujittumista kaikkien maiden kommunistien suuren armeijan 
kanssa.

I. PUOLUEEN JÄSENET,
HEIDÄN VELVOLLISUUTENSA 

JA OIKEUTENSA

1. NKPn jäsenenä voi olla jokainen Neuvostoliiton kan
salainen, joka tunnustaa puolueen ohjelman ja säännöt, 
osallistuu aktiivisesti kommunismin rakentamiseen, toimii 
jossakin puoluejärjestössä, täyttää puolueen päätökset ja 
suorittaa jäsenmaksut.

2. Puolueen jäsen on velvollinen:
a) taistelemaan kommunismin aineellisen ja teknillisen 

perustan luomisen puolesta, näyttämään esimerkkiä kommu
nistisesta suhtautumisesta työhön, kohottamaan työn tuotta
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vuutta, esiintymään kaiken uuden ja edistyksellisen alkuun
panijana, kannattamaan ja tekemään tunnetuksi parhainta 
kokemusta, perehtymään konetekniikan käyttöön, kohotta
maan ammattitaitoaan, varjelemaan ja lisäämään yhteis
kunnallista, sosialistista omaisuutta, joka on neuvostosyn- 
nyinmaan voiman ja kukoistuksen perusta;

b) toteuttamaan tiukasti ja  järkkymättä puolueen pää
töksiä, selittämään joukoille puolueen politiikkaa, edistä
mään puolueen ja kansan välisten yhteyksien lujittamista ja 
laajentamista, olemaan tarkkaavainen ja huomaavainen 
ihmisiä kohtaan, huomioimaan ajoissa työtätekevien vaati
mukset ja tarpeet;

c) osallistumaan aktiivisesti maan poliittiseen elämään, 
valtion asioiden hoitoon, taloudelliseen ja kulttuuriraken- 
nustyöhön, näyttämään esimerkkiä yhteiskunnallisen velvol
lisuuden täyttämisessä ja auttamaan kommunististen yhteis
kunnallisten suhteiden kehittämisessä ja lujittamisessa;

d) omaksumaan marxilais-leniniläistä teoriaa, kohotta
maan aatteellista tasoaan, myötävaikuttamaan kommunisti
sen yhteiskunnan ihmisen muovautumiseen ja kasvattami
seen. Hän on velvollinen taistelemaan päättäväisesti kaikkia 
porvarillisen ideologian ilmauksia, yksityisomistuksellisen 
ajattelutavan jäänteitä, uskonnollisia ennakkoluuloja ja 
muita menneisyyden peruja vastaan, noudattamaan kommu
nistisen moraalin periaatteita ja asettamaan yhteiskunnan 
edut henkilökohtaisten etujen edelle;

e) levittämään aktiivisesti sosialistisen internationalis
min ja neuvostopatriotismin aatteita työtätekevien joukkojen 
keskuuteen, taistelemaan nationalismin ja shovinismin jään
teitä vastaan, sanoin ja teoin lujittamaan Neuvostoliiton 
kansojen ystävyyttä ja neuvostokansan veljellisiä yhteyksiä 
sosialistiseen leiriin kuuluvien maiden kansojen ja kaikkien 
maiden proletaarien ja työtätekevien kanssa;

f) lujittamaan kaikin keinoin puolueen aatteellista ja 
järjestöllistä yhtenäisyyttä, suojelemaan puoluetta sellais
ten henkilöiden tunkeutumiselta sen riveihin, jotka eivät ole 
kommunistin suuren nimen arvoisia, olemaan vilpitön ja
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rehellinen puoluetta ja kansaa kohtaan, olemaan valpas ja 
säilyttämään puolue- ja valtiosalaisuudet;

g) kehittämään arvostelua ja itsearvostelua, paljasta
maan rohkeasti epäkohtia ja saamaan aikaan niiden korjaa
misen, taistelemaan paraatihumua, ylpistelyä, itserauhoittu- 
neisuutta ja nurkkakuntaisuutta vastaan, torjumaan päättä
västi kaikki arvostelun tukahduttamisyritykset, vastusta
maan kaikkia sellaisia tekoja, jotka aiheuttavat vahinkoa 
puolueelle ja valtiolle, ja tiedottamaan niistä puolue-elimiin 
aina NKPn Keskuskomiteaan asti;

h) noudattamaan järkähtämättä puolueen linjaa työnte
kijäin valinnassa huomioiden heidän poliittisen ja käytännöl
lisen pätevyytensä, olemaan peräänantamaton kaikissa 
niissä tapauksissa, jolloin rikotaan työntekijäin valinnan ja 
kasvatuksen leniniläisiä periaatteita;

i) noudattamaan puolue- ja valtiokuria, joka on yhtä 
välttämätön kaikille puolueen jäsenille. Puolueessa on sama 
kuri, sama laki kaikille kommunisteille heidän ansioistaan 
ja asemastaan riippumatta;

j) edistämään kaikkinaisesti Neuvostoliiton puolustus- 
mahdin lujittamista, käymään väsymättä taistelua rauhan 
ja kansojen välisen ystävyyden puolesta.

3. Puolueen jäsenellä on oikeus:
a) valita ja tulla valituksi puolue-elimiin;
t>) käsitellä vapaasti puoluekokouksissa, -konferensseis

sa, -edustajakokouksissa, puoluekomiteoiden kokouksissa ja 
puoluelehdistössä puolueen politiikan ja käytännöllisen toi
minnan kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, lausua avoimesti mie
lipiteensä ja puolustaa kantaansa niin kauan, kunnes järjes
tö tekee päätöksensä;

c) arvostella puoluekokouksissa, -konferensseissa, -edus
tajakokouksissa ja komiteoiden kokouksissa ketä kommu
nistia tahansa hänen asemastaan riippumatta. Arvostelun 
tukahduttamiseen ja arvostelun johdosta vainoamiseen syyl
listyneet henkilöt on saatettava ankaraan puoluevastuu- 
seen aina NKPn riveistä erottamiseen saakka;

d) osallistua henkilökohtaisesti niihin puoluekokouk
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siin, toimikuntien ja komiteoiden istuntoihin, joissa käsitel
lään kysymystä hänen toiminnastaan tai käyttäytymisestään;

e) esittää kysymyksiä, anomuksia ja ehdotuksia mihin 
puolueportaaseen tahansa aina NKPn Keskuskomiteaan 
asti ja vaatia asiallista vastausta esitykseensä.

4. Puolueen jäseneksi hyväksytään vain yksilöllisessä 
järjestyksessä. Puolueen jäseniksi otetaan valveutuneita, 
aktiivisia ja kommunismin asialle uskollisia työläisiä, talon
poikia ja sivistyneistöön kuuluvia. Uusia jäseniä otetaan 
jäsenkandidaateista, jotka ovat olleet säädetyn ajan kandi
daattina.

Puolueeseen otetaan henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 
18 vuotta. 20-vuotiaat ja sitä nuoremmat liittyvät puoluee
seen vain Neuvostoliiton Leniniläisen Kommunistisen Nuo
risoliiton kautta.

Jäsenkandidaatit hyväksytään puolueen jäseniksi seuraa- 
vassa järjestyksessä:

a) puolueen jäseniksi liittyvät esittävät suositukset kol
melta NKPn jäseneltä, jotka ovat olleet vähintään kolme 
vuotta puolueessa ja tunteneet suositeltavan yhteisen tuo
tannollisen ja yhteiskunnallisen työn perusteella vähintään 
vuoden;

Ensimmäinen huomautus. NLKNLn jäseniä puolueeseen 
hyväksyttäessä NLKNLn piiri- tai kaupunkikomitean 
antama suositus katsotaan samanarvoiseksi kuin yh
den puolueenjäsenen suositus.

Toinen huomautus. NKPn Keskuskomitean jäsenet ja 
varajäsenet pidättyvät suositusten antamisesta.

b) kysymyksen puolueeseen hyväksymisestä käsittelee ja 
ratkaisee puolueen perusjärjestön yleinen kokous; kokouksen 
päätös astuu voimaan silloin, kun sen on vahvistanut puo
lueen piirikomitea tahi piirijaottomissa kaupungeissa puo
lueen kaupunkikomitea.

Puolueeseen hyväksymistä käsiteltäessä ei suositusten 
antajien läsnäolo ole välttämätön;

c) Neuvostoliiton kansalaiset, jotka ovat aikaisemmin 
olleet muiden maiden kommunististen ja työväenpuolueiden



jäseninä, otetaan Neuvostoliiton Kommunistiseen Puoluee
seen NKPn Keskuskomitean säätämien sääntöjen mu
kaisesti.

Henkilöt, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet muihin puo
lueisiin, otetaan Neuvostoliiton Kommunistiseen Puolueeseen 
yleisillä perusteilla, mutta kuitenkin ehdottomasti aluekomi
tean, aluepiirikomitean tai liittotasavallan kommunistisen 
puolueen keskuskomitean vahvistaessa hyväksymisen.

5. Suositusten antajat ovat puoluejärjestöille vastuussa 
siitä, että heidän antamansa lausunto suositeltavien poliitti
sista, käytännöllisistä ja moraalisista ominaisuuksista on 
objektiivinen.

6. Puolueen jäseniksi liittyvien puolueessaoloaika laske
taan siitä päivästä, jolloin puolueen perusjärjestön yleinen 
kokous teki päätöksen kyseisen jäsenkandidaatin hyväksy
misestä puolueen jäseneksi.

7. Puolueen jäsenten ja jäsenkandidaattien luetteloinnin 
ja järjestöstä toiseen siirtymisen järjestys säädetään NKPn 
Keskuskomitean antamilla ohjeilla.

8. Kysymys puolueen jäsenestä tai jäsenkandidaatista, 
joka ilman päteviä syitä ei ole kolmen kuukauden aikana 
maksanut jäsenmaksuja, on käsiteltävä puolueen perusjär
jestössä. Jos tällöin ilmenee, että kyseinen puolueen jäsen 
tai jäsenkandidaatti on tosiasiallisesti kadottanut yhteyden 
puoluejärjestöön, katsotaan hänet eronneeksi puolueesta, 
mistä puolueen perusjärjestö tekee päätöksen ja esittää sen 
puolueen piiri- tai kaupunkikomitean vahvistettavaksi.

9. Sääntöjen edellyttämien velvollisuuksien täyttämättä 
jättämisestä ja muista rikkomuksista puolueen jäsen tai 
jäsenkandidaatti asetetaan vastuuseen ja hänelle voidaan 
antaa rangaistus: huomautus, muistutus (ankara muistu
tus) , luettelointikorttiin merkittävä muistutus (ankara muis
tutus). Korkeimpana puoluerangaistuksena on erottaminen 
puolueesta.

Puoluejärjestö voi tarpeen vaatiessa käyttää puolueran
gaistuksena puolueen jäsenen siirtämistä jäsenkandidaatiksi 
enintään yhdeksi vuodeksi. Puolueen perusjärjestön päätök



sen puolueen jäsenen siirtämisestä kandidaatiksi vahvistaa 
puolueen piiri- tai kaupunkikomitea. Määräajan kuluttua 
kandidaatiksi siirretty otetaan puolueen jäseneksi yleisillä 
perusteilla ja hänen aikaisempi puolueessaoloaikansa kat
sotaan päteväksi.

Pieniä rikkomuksia tehneiden suhteen on käytettävä 
puoluekasvatuksen ja -vaikutuksen keinoja: toverillista ar
vostelua, puoluejärjestön antamaa moitetta, varotusta tai 
nuhdetta.

Ratkaistaessa kysymystä puolueesta erottamisesta on 
noudatettava mitä suurinta huomaavaisuutta ja käsiteltävä 
huolellisesti kommunistia vastaan esitettyjen syytösten 
paikkansapitävyys.

10. Kysymyksen kommunistin erottamisesta puolueesta 
ratkaisee puolueen perusjärjestön yleinen kokous. Puolueen 
perusjärjestön päätös puolueesta erottamisesta katsotaan 
hyväksytyksi, jos sen puolesta äänestää vähintään kaksi kol
masosaa kokouksessa läsnä olevista puolueen jäsenistä, ja 
sen vahvistaa puolueen piiri- tai kaupunkikomitea. Piiriko- 
mitean tai kaupunkikomitean päätös puolueesta erottami
sesta astuu voimaan, kun sen vahvistaa aluekomitea, alue- 
piirikomitea tai liittotasavallan kommunistisen puolueen kes
kuskomitea.

Siihen saakka kunnes aluekomitea, aluepiirikomitea tai 
liittotasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitea 
vahvistaa päätöksen NKPsta erottamisesta, puolueen jäsen- 
kirja tai kandidaattikortti on kommunistin hallussa ja 
hänellä on oikeus olla läsnä suljetuissa puoluekokouksissa.

Puolueesta erotetulla on oikeus valittaa kahden kuukau
den sisällä ylempiin puolue-elimiin aina NKPn Keskuskomi
teaan asti.

11. Kysymys liittotasavallan kommunistisen puolueen 
keskuskomitean, puolueen aluepiiri-, alue-, piirikunta-, kau
punki- ja piirikomitean jäsenten ja varajäsenten sekä tar- 
kastuskomissioiden jäsenten asettamisesta puoluevastuuseen 
käsitellään puolueen perusjärjestöissä.

Puoluejärjestöjen päätökset näiden puoluekomiteoiden
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jäsenten ja varajäsenten sekä tarkastuskomissioiden jäsen
ten rankaisemisesta hyväksytään tavallisessa järjestyk
sessä.

Puoluejärjestöjen ehdotukset NKPsta erottamisesta 
ilmoitetaan sille puoluekomitealle, jonka jäsen kyseinen 
kommunisti on. Kysymys liittotasavallan kommunistisen 
puolueen keskuskomitean, puolueen aluepiiri-, alue-, piiri
kunta-, kaupunki- ja piirikomitean jäsenten ja varajäsenten 
sekä tarkastuskomissioiden jäsenten erottamisesta puoluees
ta käsitellään vastaavan komitean kokouksessa ja päätös 
katsotaan hyväksytyksi, jos sen puolesta äänestää vähintään 
kaksi kolmasosaa komitean jäsenistä.

Kysymyksen NKPn Keskuskomitean jäsenen ja varajäse
nen sekä Keskustarkastuskomission jäsenen erottamisesta 
puolueesta ratkaisee puolueen edustajakokous ja edustajako
kousten välisenä aikana Keskuskomitean kokous, kun erotta
mispäätöksen puolesta äänestää vähintään kaksi kolmasosaa 
Keskuskomitean jäsenistä.

12. Jos puolueen jäsen on tehnyt rikkomuksia, joista 
kuuluu rikosoikeudellinen rangaistus, hänet erotetaan puo
lueesta ja asetetaan vastaamaan Lain mukaisesti.

13. Puolueesta erotettujen tai rangaistuksen saaneiden 
valitukset sekä puoluejärjestön päätökset puolueesta erotta
misesta käsitellään vastaavissa puolue-elimissä viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, kun ne on saatu.

n . PUOLUEEN JÄSENKANDIDAATTT
14. Puolueeseen liittyvät henkilöt käyvät läpi kandidaat- 

tiajan, joka on välttämätön sitä varten, että he voisivat 
tutustua syvällisemmin NKPn ohjelmaan ja sääntöihin ja 
valmistautua liittymään puolueen jäseneksi. Puoluejärjestön 
on autettava kandidaattia hänen valmistautuessaan liitty
mään NKPn jäseneksi ja tarkastettava hänen henkilökohtai
set ominaisuutensa.

Kandidaattiajan pituudeksi säädetään yksi vuosi.
15. Jäsenkandidaatiksi hyväksymisen järjestys (yksilölli

sessä järjestyksessä hyväksyminen, suositusten esittäminen,
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perusjärjestön päätös hyväksymisestä ja sen vahvistaminen) 
on sama kuin puolueen jäseneksi hyväksyttäessä.

16. Kandidaattiajan kuluttua puolueen perusjärjestö 
käsittelee ja ratkaisee kysymyksen kandidaatin hyväksymi
sestä puolueen jäseneksi. Ellei puolueen jäsenkandidaatti 
ole kandidaattiajan kuluessa osoittautunut päteväksi eikä 
ole henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi ansainnut 
NKPn jäseneksi hyväksymistä, puoluejärjestö päättää evätä 
häneltä pääsyn puolueen jäseneksi ja puolueen piiri- tai 
kaupunkikomitean vahvistettua tämän päätöksen hänet kat
sotaan eronneeksi NjRPn kandidaattijäsenyydestä.

17. Puolueen jäsenkandidaatit osallistuvat puoluejärjes- 
tön kaikkeen toimintaan ja puoluekokouksissa heillä on neu- 
votteleva äänioikeus. Puolueen jäsenkandidaatteja ei voida 
valita johtaviin puolue-elimiin eikä edustajiksi puoluekon- 
ferensseihin ja -edustajakokouksiin.

18. NKPn jäsenkandidaatit maksavat samansuuruisen 
jäsenmaksun kuin puolueen jäsenetkin.

III. PUOLUEEN JÄRJESTÖRAKENNE.
PUOLUEEN SISÄINEN DEMOKRATIA

19. Puolueen järjestörakenteen johtavana periaatteena on 
demokraattinen sentralismi, joka merkitsee:

a) puolueen kaikkien johtavien elinten valinnallisuutta 
alhaalta ylös asti;

b) puolue-elinten velvollisuutta selostaa ajoittaisesti 
toimintaansa puoluejärjestöilleen ja ylemmille elimille;

c) ankaraa puoluekuria ja vähemmistön alistumista 
enemmistölle;

d) ylempien elinten päätösten ehdotonta velvoittavuutta 
alemmille elimille.

20. Puolue rakentuu alue- ja tuotantoperusteen mukaan: 
perusjärjestöt muodostetaan kommunistien työpaikoille ja 
yhdistetään piiri-, kaupunki- ym. järjestöiksi alueellisesti. 
Järjestö, jonka tolmipiiri käsittää kyseisen alueen, on kor
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keampi kuin kaikki ne puoluejärjestöt, joiden toimipiirit 
käsittävät tämän alueen osia.

21. Kaikki puoluejärjestöt ovat autonomisia paikallisten 
kysymysten ratkaisemisessa mikäli nämä ratkaisut eivät ole 
ristiriidassa puolueen politiikan kanssa.

22. Puoluejärjeston korkein johtava elin on: yleinen 
kokous (perusjärjestöissä), konferenssi (piiri-, kaupunki-, 
piirikunta-, alue- ja aluepiirijärjestöissä), edustajakokous 
(liittotasavaltojen kommunistisissa puolueissa, Neuvosto
liiton Kommunistisessa Puolueessa).

23. Yleinen kokous, konferenssi tai edustajakokous valit
see toimikunnan tai komitean, jotka ovat toimeenpanevia 
elimiä ja johtavat puoluejärjestön kaikkea juoksevaa työtä.

24. Puolue-elinten vaalit suoritetaan salaisella äänestyk
sellä (umpilipuin). Kaikilla puolueen jäsenillä on vaaleissa 
rajoittamaton oikeus jäävätä ja arvostella ehdokkaita. 
Äänestys on toimitettava jokaisesta ehdokkaasta erikseen. 
Valituksi katsotaan ehdokkaat, joiden puolesta on äänes
tänyt yli puolet kokouksen, konferenssin tai edustajakokouk
sen osanottajista.

25. Puolue-elimiä valittaessa noudatetaan niiden kokoon
panon järjestelmällisen uusimisen ja johtotaidon periyty
vyyden periaatetta.

Kaikissa sääntömääräisissä vaaleissa NKPn Keskus
komitean ja sen Puhemiehistön kokoonpano uusitaan vähin
tään neljänneksellä. Puhemiehistön jäsenet valitaan yleensä 
enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Ne puolueen 
toimihenkilöt, joilla on tunnustettu arvovalta sekä erinomai
set poliittiset, organisatoriset ja muut ominaisuudet, voidaan 
valita johtaviin elimiin useammankin kerran peräkkäin. 
Tässä tapauksessa vastaava ehdokas katsotaan valituksi, 
jos hän on salaisessa äänestyksessä saanut vähintään kol
me neljäsosaa äänistä.

Liittotasavaltojen kommunististen puolueiden keskus
komiteoiden, aluepiirl- ja aluekomiteoiden kokoonpano uusi
taan vähintään kolmanneksella jokaisissa sääntömääräisissä 
vaaleissa, puolueen piirikunta-, kaupunki- ja piirikomiteoi-
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den, puolueen perusjärjestöjen puoluekomiteoiden tai toimi
kuntien kokoonpano puolella. Näiden johtavien puolue-elin
ten jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi toimikau
deksi peräkkäin. Puolueen perusjärjestöjen sihteerit voidaan 
valita enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Kokous, konferenssi tai edustajakokous voi työntekijän 
poliittiset ominaisuudet ja toimintapätevyyden huomioiden 
valita hänet johtavien elinten kokoonpanoon useammaksi
kin toimikaudeksi. Siinä tapauksessa valituksi tulemiseen 
vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osal
listuvien kommunistien äänistä.

Puolueen jäsenet, jotka joutuvat pois johtavan puolue- 
elimen kokoonpanosta toimikautensa määräajan päättymi
sen vuoksi, voidaan valita seuraavissa vaaleissa uudelleen.

26. NKPn Keskuskomitean jäsenen ja NKPn Keskus
komitean varajäsenen on kaikella toiminnallaan osoitettava 
olevansa puolueen suuren luottamuksen arvoinen. Jos NKPn 
KKn jäsen tai varajäsen tahrii kunniansa ja arvonsa, 
hän ei voi jäädä Keskuskomiteaan. Kysymys Keskuskomitean 
jäsenen ja varajäsenen erottamisesta NKPn Keskuskomi
te a s ta  ra tk a is ta a n  Keskuskomitean kokouksessa salaisella 
äänestyksellä. Päätös katsotaan hyväksytyksi, jos sen puo
lesta äänestää vähintään kaksi kolmasosaa kaikista NKPn 
Keskuskomitean jäsenistä.

Kysymys liittotasavallan kommunistisen puolueen kes
kuskomitean, puolueen aluepiiri-, alue-, piirikunta-, kaupun
ki- ja piirikomitean jäsenen ja varajäsenen erottamisesta 
puolue-elimestä ratkaistaan asianomaisen komitean kokouk
sessa. Päätös katsotaan hyväksytyksi, jos sen puolesta an
netaan salaisessa äänestyksessä vähintään kaksi kolmas
osaa asianomaisen komitean kaikkien jäsenten äänistä.

Ellei Keskustarkastuskomission jäsen ole osoittautunut 
puolueen suuren luottamuksen arvoiseksi, hänet on erotetta
va Keskustarkastuskomissiosta. Tämä kysymys ratkaistaan 
Keskustarkastuskomission istunnossa. Päätös katsotaan 
hyväksytyksi, kun Keskustarkastuskomission jäsenen erotta
misen puolesta annetaan salaisessa äänestyksessä vähin



tään kaksi kolmasosaa Keskustarkastuskomission jäsenten 
äänistä.

Kysymys tasavaltojen, aluepiirien, alueiden, piirikuntien, 
kaupunkien ja piirien puoluejärjestöjen tarkastuskomissioi- 
den jäsenten erottamisesta näistä komissioista ratkaistaan 
asianomaisten komissioiden istunnoissa samassa järjestyk
sessä, kuin puoluekomiteoiden jäsenten ja varajäsenten erot- 
tamiskysymyskin.

27. Puoluepolitiikan kysymysten vapaa ja asiallinen 
käsittely eri puoluejärjestöissä taikka koko puolueessa on 
puolueen jäsenen kiistämätön oikeus ja puolueen sisäisen 
demokratian tärkeä periaate. Vain puolueen sisäisen demo
kratian pohjalla voidaan kehittää arvostelua ja itsearvoste- 
lua ja lujittaa puoluekuria, jonka pitää olla tietoista eikä 
muodollista.

Eri järjestöjen tai koko puolueen puitteissa ovat mahdolli
sia väittelyt kiistanalaisista taikka riittämättömän selvistä 
kysymyksistä.

Väittely koko puolueen mitassa on välttämätön:
a) jos muutamat alueen tai tasavallan mitassa toimivat 

puoluejärjestöt toteavat tämän välttämättömyyden;
b) jos Keskuskomitean sisällä ei ole kyllin vankkaa 

enemmistöä puoluepolitiikan tärkeimmissä kysymyksissä;
c) jos NKPn Keskuskomitea katsoo välttämättömäksi 

neuvotella koko puolueen kanssa politiikan joistakin kysy
myksistä.

Laaja väittely ja varsinkin väittely koko Neuvostoliiton 
mitassa puolueen politiikan kysymyksistä on suoritettava 
niin, että taataan puolueen jäsenten vapaa kannanilmaisu 
ja tehdään mahdottomaksi yritykset muodostaa puolueen 
yhtenäisyyttä rikkovia ryhmäkuntia sekä yritykset aiheuttaa 
hajaannusta puolueessa.

28. Puoluejohdon korkein periaate on kollektiivisuus, 
joka on puoluejärjestöjen normaalin toiminnan, työntekijäin 
oikean kasvatuksen ja kommunistien aktiivisuuden ja oma
toimisuuden kehittämisen välttämätön ehto. Yksilönpalvon- 
taa ja siihen liittyvää puolueen sisäisen demokratian rikko-
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mistä ei voida sietää puolueessa, ne eivät sovi yhteen puo
lue-elämän leniniläisten periaatteiden kanssa.

Johdon kollektiivisuus ei poista työntekijäin henkilökoh
taista vastuuta annetun tehtävän täyttämisestä.

29. Liittotasavaltojen kommunististen puolueiden keskus
komiteat, puolueen aluepiiri-, alue-, piirikunta-, kaupunki- 
ja piirikomiteat tiedottavat järjestelmällisesti edustaja
kokousten ja konferenssien välisenä aikana työstään puolue- 
järjestöille.

30. Puolueen tärkeimpien päätösten käsittelemiseksi ja 
käytännöllisten toimenpiteiden suunnittelemiseksi niiden 
täytäntöönpanoa varten sekä paikallisen elämän kysymysten 
käsittelemiseksi kutsutaan koolle piirien, kaupunkien, piiri
kuntien, alueiden ja aluepiirien puoluejärjestöjen sekä liit
totasavaltojen kommunististen puolueiden aktiivin kokouk
sia.

IV. PUOLUEEN YLIMMÄT ELIMET
31. Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen korkein elin 

on puolueen edustajakokous. Sääntömääräiset edustajako
koukset kutsuu koolle Keskuskomitea vähintään kerran nel
jässä vuodessa. Puolueen edustajakokouksen koollekutsumi
nen ja päiväjärjestys ilmoitetaan viimeistään puolitoista 
kuukautta ennen edustajakokousta. Ylimääräiset edustajako
koukset kutsuu koolle puolueen Keskuskomitea omasta aloit
teestaan tai jos vähintään yksi kolmasosa viimeksi pidetyssä 
puolueen edustajakokouksessa edustettuna olleesta jäsen
määrästä sitä vaatii. Ylimääräiset edustajakokoukset kutsu
taan koolle kahden kuukauden kuluessa. Edustajakokous 
katsotaan päteväksi, jos siinä on edustettuna vähintään 
puolet kaikista puolueen jäsenistä.

Puolueen edustajakokouksen edustajain valitsemispe- 
rusteet säätää Keskuskomitea.

32. Ellei puolueen Keskuskomitea ole kutsunut koolle yli
määräistä edustajakokousta 31. kohdassa osoitettuna mää
räaikana, on ylimääräisen edustajakokouksen koollekutsu
mista vaatineilla järjestöillä oikeus muodostaa järjestely
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komitea, jolla on puolueen Keskuskomitean oikeudet ylimää
räisen edustajakokouksen koollekutsumiseksi.

33. Edustajakokous:
a) kuulee ja vahvistaa Keskuskomitean, Keskustarkas* 

tuskomission ja muiden keskusjärjestöjen toimintaselos- 
tukset;

b) tarkistaa, muuttaa ja vahvistaa puolueen ohjelman ja 
säännöt;

c) määrittelee puolueen linjan sisä- ja ulkopolitiikan 
kysymyksissä, käsittelee ja ratkaisee kommunistisen raken
nustyön tärkeimpiä kysymyksiä;

d) valitsee Keskuskomitean ja Keskustarkastuskomis- 
sion.

34. Keskuskomiteaan ja Keskustarkastuskomissioon 
valitaan edustajakokouksen säätämä määrä jäseniä. Jos 
Keskuskomiteasta poistuu jäseniä, niin sen kokoonpanoa 
täydennetään edustajakokouksen valitsemista NKPn KKn 
varajäsenistä.

35. Edustajakokousten välisenä aikana Neuvostoliiton 
Kommunistisen Puolueen Keskuskomitea johtaa puolueen 
sekä paikallisten puolue-elinten kaikkea toimintaa, suorittaa 
johtavien työntekijäin valinnan ja sijoittelun, suuntaa val
tion keskusjärjestöjen ja työtätekevien kansalaisjärjestöjen 
työtä niissä toimivien puolueryhmien kautta, perustaa 
erilaisia puolueen elimiä, virastoja ja laitoksia ja johtaa 
niiden toimintaa, määrää valvontansa alaisena toimivien 
keskuslehtien ja -julkaisujen toimitukset, jakaa puoluebud- 
jetin varat ja valvoo budjetin täyttämistä.

Keskuskomitea edustaa Neuvostoliiton Kommunistista 
Puoluetta suhteissa muihin puolueisiin.

36. NKPn Keskuskomitea tiedottaa säännöllisesti puo- 
luejärjestöille työstään.

37. NKPn Keskustarkastuskomissio tarkastaa, kuinka 
nopeasti ja oikein puolueen keskuselimissä hoidetaan asioita, 
sekä NKPn Keskuskomitean kassan ja KKn alaisten laitos
ten toimintaa.

38. NKPn Keskuskomitea pitää kokouksiaan vähintään
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kerran kuudessa kuukaudessa. Keskuskomitean varajäsenil
lä on Keskuskomitean kokouksissa neuvotteleva äänioikeus.

39. Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen Keskusko
mitea valitsee: Puhemiehistön — johtamaan Keskuskomitean 
työtä tämän kokousten välisenä aikana; Sihteeristön — 
juoksevan työn johtamista varten ja etupäässä suorittamaan 
työntekijäin valintaa ja järjestämään täytäntöönpanon tar
kastusta; muodostaa NKPn Keskuskomitean VSFNTn toi
mikunnan.

40. Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen Keskusko
mitea järjestää Keskuskomitean yhteyteen Puoluekontrollin 
komitean.

NKPn Keskuskomitean yhteydessä oleva Puoluekontrol
lin komitea:

a) tarkastaa miten NKPn jäsenet ja jäsenkandidaatil 
noudattavat puoluekuria, asettaa puoluevastuuseen kommu
nistit, jotka syyllistyvät puolueen ohjelman ja sääntöjen, 
puolue- ja valtiokurin ja puoluemoraalin rikkomiseen;

b) käsittelee liittotasavaltojen kommunististen puoluei
den keskuskomiteoiden ja puolueen aluepiiri- ja aluekomi
teoiden päätöksistä tehdyt valitukset, jotka koskevat puo
lueesta erottamista ja puoluerangaistuksia.

V. PUOLUEEN TASAVALLAN-, ALUEPIIRI-, 
ALUE-, PIIRIKUNTA-, KAUPUNKI- 

JA PIIRIJÄRJESTÖT
41. Tasavaltojen, aluepiirien, alueiden, piirikuntien, kau

punkien ja piirien puoluejärjestöt ja niiden komiteat pitävät 
toiminnassaan ohjeena NKPn ohjelmaa ja sääntöjä, suorit
tavat tasavallan, aluepiirin, alueen, piirikunnan, kaupungin 
ja piirin puitteissa kaiken työn puolueen politiikan toteutta
miseksi ja järjestävät NKPn Keskuskomitean ohjeiden 
täytäntöönpanemisen.

42. Puolueen tasavallan-, aluepiiri-, alue-, piirikunta-, 
kaupunki- ja piirijärjestöjen ja niiden johtavien elinten 
perusvelvollisuuksia ovat:

40—3205 625



a) poliittinen ja järjestävä työ joukkojen keskuudessa, 
joukkojen nostattaminen täyttämään kommunistisen raken
nustyön tehtäviä, kehittämään kaikin voimin teollisuus- ja 
maataloustuotantoa, täyttämään ja ylittämään valtionsuun- 
nitelmat; huolenpito työtätekevien aineellisen toimeentulon 
ja kulttuuritason jatkuvasta kohottamisesta;

b) ideologisen työn järjestäminen, marxismin-lenlnismin 
propaganda, työtätekevien kommunistisen tietoisuuden 
kohottaminen, paikallisen lehdistön, radion ja television joh
taminen, kulttuuri- ja valistuslaitosten toiminnan valvonta;

c) neuvostojen, ammattiliittojen, nuorisoliiton, osuus
kuntien ja muiden kansalaisjärjestöjen johtaminen niissä 
toimivien puolueryhmien kautta, työtätekevien entistä laa
jempi saaminen mukaan näiden järjestöjen työhön, joukko
jen omatoimisuuden ja aktiivisuuden kehittäminen, mikä on 
välttämätön ehto siirryttäessä asteittaisesti sosialistisesta 
valtiolaitoksesta kommunistiseen yhteiskunnalliseen itsehal
lintoon.

Puoluejärjestöt eivät asetu neuvostojärjestöjen, amma
tillisten, osuustoiminnallisten ja työtätekevien muiden kan
salaisjärjestöjen tilalle, eivät salli puolue-elinten ja muiden 
elinten tehtävien sekoittamista toisiinsa eikä tarpeetonta 
rinnakkaisuutta työssä;

d) johtavien työntekijäin valinta ja sijoittelu, heidän 
kasvattamlsensa kommunistisen aatteellisuuden, rehellisyy
den ja totuudellisuuden hengessä ehdottoman vastuuntuntoi
siksi puoluetta ja kansaa kohtaan tehtäviensä täyttämisestä;

e) kommunistien laajamittainen mukaan ottaminen 
puoluetyöhön palkattomina työntekijöinä, vapaaehtoisen 
yhteiskunnallisen harrastuksen perusteella;

f) erilaisten puoluevirastojen ja -laitosten perustaminen 
asianomaisen tasavallan, aluepiirin, alueen, piirikunnan, 
kaupungin ja piirin puitteissa ja niiden toiminnan johtami
nen; puolueen varojen jakaminen järjestössään; järjestel
mällinen informointi ja työnsä selostaminen ylemmälle 
puolue-elimelle.
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Puolueen tasavallan-, aluepiiri- 
ja aluejärjestöjen johtavat elimet

43. Alueen, aluepiirin ja tasavallan puoluejärjestön 
ylin elin on alueen, aluepiirin puoluekonferenssi, liittota
savallan kommunistisen puolueen edustajakokous ja niiden 
välisenä aikana — aluekomitea, aluepiirikomitea, liittotasa
vallan kommunistisen puolueen keskuskomitea.

44. Alueen ja aluepiirin sääntömääräisen puoluekonfe
renssin, liittotasavallan kommunistisen puolueen sääntö
määräisen edustajakokouksen kutsuu koolle alue- ja aluepii
rikomitea, liittotasavallan kommunistisen puolueen keskus
komitea kerran kahdessa vuodessa, ja ylimääräinen konfe
renssi tai edustajakokous kutsutaan koolle aluekomitean, 
aluepiirikomitean tai liittotasavallan kommunistisen puo
lueen keskuskomitean päätöksellä tahi jos yksi kolmasosa 
alueen, aluepiirin tai tasavallan puoluejärjestöön kuuluvien 
järjestöjen koko jäsenistöstä sitä vaatii. Aluejakoisten liitto
tasavaltojen (Ukrainan, Valko-Venäjän, Kazahstanin, Uzbe
kistanin) kommunististen puolueiden edustajakokoukset voi
daan pitää kerran neljässä vuodessa.

Alue- ja aluepiirikonferenssin ja liittotasavallan kommu
nistisen puolueen edustajakokouksen edustajain valitsemis- 
perusteet säätää vastaava puoluekomitea.

Alue- ja aluepiirikonferenssi tai liittotasavallan kommu
nistisen puolueen edustajakokous kuulee aluekomitean, 
aluepiirikomitean, liittotasavallan kommunistisen puolueen 
keskuskomitean ja tarkastuskomission toimintaselostukset ja 
käsittelee harkintansa mukaan muita puolue-, talous- ja 
kulttuurirakennustyön kysymyksiä sekä valitsee aluekomi
tean, aluepiirikomitean, liittotasavallan kommunistisen puo
lueen keskuskomitean, tarkastuskomission ja edustajat 
NKPn edustajakokoukseen.

45. Alue- ja aluepiirikomiteat, liittotasavaltojen kommu
nististen puolueiden keskuskomiteat valitsevat toimikun
nan, mukaan lukien myös komitean sihteerit. Sihteerin pitää 
olla ollut vähintään viisi vuotta puolueen jäsenenä. Komi-
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teoiden kokouksissa vahvistetaan myös puoluekomissioiden 
puheenjohtajat, näiden komiteoiden osastonjohtajat sekä 
puoluesanomalehtien ja -aikakausjulkaisujen toimittajat.

Puolueen alue- ja aluepiirikomiteoihin sekä liittotasaval
tojen kommunististen puolueiden keskuskomiteoihin voidaan 
muodostaa juoksevien kysymysten käsittelyä ja täytäntöön
panon tarkastusta varten sihteeristöt.

46. Aluekomitean, aluepiirikomitean ja liittotasavallan 
kommunistisen puolueen keskuskomitean kokous kutsutaan 
koolle vähintään kerran neljässä kuukaudessa.

47. Alue- ja aluepiirikomitea ja liittotasavallan kommu
nistisen puolueen keskuskomitea johtaa piirikuntien, 
kaupunkien ja piirien puoluejärjestöjä, tarkastaa niiden toi
mintaa ja kuulee järjestelmällisesti puolueen piirikunta-, 
kaupunki- ja piirikomiteoiden toimintaselostukset.

Autonomisten tasavaltojen puoluejärjestöt sekä aluepii- 
rien ja liittotasavaltojen kokoonpanoon kuuluvien autono
misten ja muiden alueiden puoluejärjestöt toimivat aluepii- 
rikomiteoiden tai liittotasavaltojen kommunististen puoluei
den keskuskomiteain johdon alaisina.

Puolueen piirikunta-, 
kaupunki- ja piirijärjestöjen 

(maaseutu- ja kaupunkipiirien) 
johtavat elimet

48. Piirikunnan, kaupungin ja piirin puoluejärjestön 
ylin elin on piirikunnan, kaupungin ja piirin puoluekonfe
renssi tai kommunistien yleinen kokous, jotka piirikunta-, 
kaupunki- tai piirikomitea kutsuu koolle vähintään kerran 
kahdessa vuodessa, ja ylimääräiset puoluekonferenssit 
(kokoukset) kutsutaan koolle komitean päätöksellä tai jos 
yksi kolmasosa asianomaiseen puoluejärjestöön kuuluvasta 
koko jäsenistöstä sitä vaatii.

Piirikunta-, kaupunki- tai piirikonferenssi (kokous) 
kuulee komitean ja tarkastuskomission toimintaselostukset,
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käsittelee harkintansa mukaan muita puolue-, talous- ja 
kulttuurirakennustyön kysymyksiä, valitsee piirikuntakomi- 
tean, kaupunkikomitean, piirikomitean ja tarkastuskomis- 
sion sekä edustajat aluekonferenssiin, aluepiirikonferens- 
siin tai liittotasavallan kommunistisen puolueen edustaja
kokoukseen.

Piirikunta-, kaupunki- ja piirikonferenssien edustajain 
valitsemisperusteet säätää vastaava puoluekomitea.

49. Piirikunta-, kaupunki- tai piirikomitea valitsee toi
mikunnan, mukaan lukien myös komitean sihteerit, sekä 
vahvistaa komitean osastonjohtajat ja lehtien toimittajat. 
Piirikunta-, kaupunki- ja piirikomitean sihteerin pitää olla 
ollut puolueen jäsenenä vähintään kolme vuotta. Komiteoi
den sihteerit vahvistaa toimeensa aluekomitea, aluepiiriko- 
mitea tai liittotasavallan kommunistisen puolueen keskus
komitea.

50. Piirikunta-, kaupunki- ja piirikomitea järjestää ja 
vahvistaa puolueen perusjärjestöt, johtaa niiden toimintaa, 
kuulee säännöllisesti puoluejärjestöjen toimintaselostukset 
ja pitää luetteloa kommunisteista.

51. Piirikunta-, kaupunki- ja piirikomitean kokous kutsu
taan koolle vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

52. Piirikunta-, kaupunki- ja piirikomitealla on palkat
tomia ohjaajia ja se muodostaa vakituisia tai tilapäisiä 
valiokuntia puoluetyön eri kysymysten alalla sekä käyttää 
muita muotoja kommunistien saamiseksi mukaan puolue- 
komitean toimintaan vapaaehtoisen harrastuksen pohjalla.

VI. PUOLUEEN PERUSJÄRJESTÖT

53. Puolueen perustana ovat puolueen perusjärjestöt.
Puolueen perusjärjestöt muodostetaan puolueen jäsenten 

työpaikoilla — tehtaissa, neuvostotiloilla ja muissa tuotan
tolaitoksissa, kollektiivitalouksissa, Neuvostoarmeijan jouk
ko-osastoissa, virastoissa, oppilaitoksissa jne., joissa on vä
hintään kolme puolueen jäsentä. Voidaan muodostaa myös



alueellisia puolueen perusjärjestöjä kommunistien asuinpai
koilla kylissä ja talonhallintojen yhteydessä.

54. Tuotantolaitoksissa, kollektiivitalouksissa ja viras
toissa, joissa on yli 50 puolueen jäsentä ja jäsenkandidaattia, 
voidaan piiri-, kaupunki- tai piirikuntakomitean suostumuk
sella muodostaa yhteisen perusjärjestön sisälle puoluejär- 
jestöjä työosastoihin, työalueille, farmeille, prikaateihin, 
osastoihin jne.

Työosastojen, työalueiden yms. järjestöissä sekä puolueen 
perusjärjestöissä, joissa on vähemmän kuin 50 puolueen 
jäsentä ja jäsenkandidaattia, voidaan muodostaa puolue- 
ryhmiä prikaateihin ja muihin tuotantoyksikköihin.

55. Puolueen perusjärjestön ylin elin on puolueko
kous, joka pidetään vähintään kerran kuukaudessa.

Suurissa puoluejärjestöissä, joissa on yli 300 kommu
nistia, yleinen puoluekokous kutsutaan koolle tarpeen vaa
tiessa puoluekomitean säätäminä määräaikoina tai muuta
man työosastojärjestön vaatimuksesta.

56. Juoksevan työn hoitamista varten puolueen perus
järjestö, työosaston puoluejärjestö valitsee yhden vuoden 
ajaksi toimikunnan, johon tulee puoluekokouksen säätämä 
määrä jäseniä. Puolueen perusjärjestöissä sekä työosasto- 
järjestöissä, joissa on vähemmän kuin 15 puolueen jä
sentä, ei valita toimikuntaa, vaan puoluejärjestön sihteeri 
ja hänen sijaisensa.

Puolueen perusjärjestöjen ja työosastojen puoluejärjes- 
töjen sihteerin pitää olla ollut puolueen jäsenenä vähin
tään yksi vuosi.

Puolueen perusjärjestöissä, joihin kuuluu vähemmän 
kuin 150 puolueen jäsentä, ei palkallisten puoluetyönteki- 
jäin toimia yleensä säädetä.

57. Suurissa tuotantolaitoksissa ja virastoissa, joissa 
on yli 300 puolueen jäsentä ja jäsenkandidaattia, ja tarpeen 
vaatiessa sekä tuotannolliset erikoisuudet ja alueellisen ha
janaisuuden huomioiden myös niissä järjestöissä, joissa 
on yli 100 kommunistia, voidaan alue-, aluepiirikomitean 
tai liittotasavallan kommunistisen puolueen keskuskomi
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tean luvalla muodostaa puoluekomiteoita ja myöntää näi
den tuotantolaitosten ja virastojen työosastojärjestöille 
puolueen perusjärjestöjen oikeudet.

Kollektiivitalouksien puoluejärjestöissä voidaan muo
dostaa puoluekomiteat, jos niissä on 50 kommunistia.

Puoluekomitea valitaan yhdeksi vuodeksi ja sen jäsen
ten luvun määrää puoluejärjestön yleinen kokous tai kon
ferenssi.

58. Puolueen perusjärjestö pitää toiminnassaan ohjeena 
NKPn ohjelmaa ja sääntöjä. Se suorittaa työtä välittömästi 
työtätekevien keskuudessa, liittää heitä Neuvostoliiton 
Kommunistisen Puolueen ympärille, järjestää joukkoja to
teuttamaan käytännössä puolueen politiikkaa, taisteluun 
kommunismin rakentamisen puolesta.

Puolueen perusjärjestö:
a) hyväksyy puolueeseen uusia jäseniä;
b) kasvattaa kommunisteja uskollisiksi puolueen 

asialle, aatteellisen vakaumuksen ja kommunistisen moraa
lin hengessä;

c) järjestää kommunistien keskuudessa marxilais-leni- 
niläisen teorian opiskelun kiinteässä yhteydessä käytännöl
liseen kommunistiseen rakennustyöhön, taistelee kaikkia 
marxismin-leninismin revisionistisen vääristelyn ja dog
maattisen tulkinnan yrityksiä vastaan;

d) huolehtii kommunistien etujoukko-osuuden kohotta
misesta työssä, tuotantolaitoksen, kollektiivitalouden, viras
ton, oppilaitoksen yms. yhteiskunnallis-poliittisessa ja ta 
loudellisessa elämässä;

e) toimii työtätekevien järjestäjänä kommunistisen ra
kennustyön lähimpien tehtävien ratkaisemisessa, johtaa so
sialistista kilpailua valtionsuunnitelmien ja työtätekevien 
sitoumusten täyttämiseksi, nostattaa joukkoja tuomaan 
esille ja käyttämään entistä paremmin tuotantolaitosten ja 
kollektiivitalouksien sisäisiä voimavaroja, juurruttamaan 
laajalti tuotantoon tieteen ja tekniikan saavutuksia ja par
haimmiston kokemuksia, pyrkii lujittamaan työkuria, kohot
tamaan jatkuvasti työn tuottavuutta, parantamaan tuottei
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den laatua, huolehtii yhteiskunnallisen rikkauden säilyttä
misestä ja lisäämisestä tuotantolaitoksissa, .neuvostotiloilla 
ja kollektiivitalouksissa;

f) suorittaa joukkoagitaatio- ja propagandatyötä, kas
vattaa joukkoja kommunismin hengessä, auttaa työtäteke
viä kasvattamaan itsessään valtiollisten ja yhteiskunnallis
ten asioiden hoidon tottumuksia;

g) arvostelun ja itsearvostelun laajan kehittämisen pe
rustalla taistelee virkavaltaisuuden ja nurkkakuntaisuuden 
ilmauksia sekä valtiokurin rikkomisia vastaan, estää val- 
tionpettämisyritykset, .toimii leväperäisyyttä, epätaloudel
lista aslainhoitoa ja tuhlaavaisuutta vastaan tuotantolaitok
sissa, kollektiivitalouksissa ja virastoissa;

!h) auttaa piirikunta-, kaupunki- ja piirikomiteaa kai
kessa toiminnassa ja tekee sille selkoa työstään.

Puoluejärjestön on päästävä siihen, että jokainen 
kommunisti noudattaisi kaikessa elämässään itse ja juur
ruttaisi työtätekeviin siveellisyysperiaatteita, jotka on esi
tetty NKPn ohjelmassa kommunismin rakentajan moraali- 
sääinnöstössä:

— uskollisuus kommunismin asialle, rakkaus sosialis
tista synnyinmaata ja sosialismin maita kohtaan;

— tunnollinen työnteko yhteiskunnan hyväksi: ken ei 
työtä tee, hänen ei syömänkään pidä;

— jokaisen huolenpito yhteiskunnallisen omaisuuden 
säilymisestä ja kartuttamisesta;

— yhteiskunnallisen velvollisuuden selvä tajuaminen, 
leppymatön suhtautuminen yhteiskunnan etujen loukkaa
miseen;

— kollektivismi ja  toverillinen keskinäisapu: jokainen 
kaikkien ja kaikki yhden puolesta;

— humaaniset ihmisten väliset suhteet ja keskinäinen 
kunnioitus: ihminen on toisen ihmisen ystävä, toveri ja veli;

— rehellisyys ja totuudellisuus, siveellinen puhtaus, 
vaatimattomuus yhteiskunnallisessa ja yksityiselämässä;

— keskinäinen kunnioitus perheessä, huolenpito lasten 
kasvatuksesta;
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— suvaitsematon suhtautuminen epäoikeudenmukaisuu
teen, toisen kustannuksella elämiseen, epärehellisyyteen, 
kiipeilyyn ja etuiluun;

— Neuvostoliiton kaikkien kansojen ystävyys ja vel
jeys, suvaitsematon suhtautuminen kansallisuus- ja rotu- 
vieroksuntaan;

— leppymättömyys kommunismin, rauhan ja kansojen 
vapauden vihollisia kohtaan;

— veljellinen solidaarisuus kaikkien maiden työtäte
kevien, kaikkien kansojen kanssa.

59. Tuotanto- ja kauppalaitosten, neuvostotilojen, kol- 
lektiivitalouksien sekä välittömästi tuotantoon yhteydessä 
olevien suunnittelujärjestöjen, teknillisten suunnittelutoi
mistojen ja tieteellisten tutkimuslaitosten puoluejärjes- 
töillä on oikeus valvoa hallinnon toimintaa.

Ministeriöiden, valtionkomiteoiden, kansantalousneu- 
vostojen ja muiden keskus- ja paikallisten neuvosto- ja  ta- 
louslaitosten ja hallintojen puoluejärjestöjen, joilla ei ole 
hallinnon toiminnan valvontaoikeuksia, on vaikutettava 
aktiivisesti työntekijäin työn parantamiseen, kasvatettava 
työntekijöissä suuren vastuun tunnetta annetun tehtävän 
täyttämisestä, suoritettava toimenpiteitä valtiokurin lujitta
miseksi ja väestön palvelun parantamiseksi, taisteltava 
päättävästi virkavaltaisuutta ja virastokankeutta vastaan, 
tiedotettava ajoissa asianomaisille puolue-elimille puutteel
lisuuksista laitosten ja eri työntekijäin työssä heidän vir
ka-asemastaan riippumatta.

VII. PUOLUE JA KOMMUNISTINEN NUORISOLIITTO

60. Neuvostoliiton Leniniläinen Kommunistinen Nuori
soliitto on nuorison omatoiminen kansalaisjärjestö, puo
lueen aktiivinen apulainen ja reservi. Nuorisoliitto aut
taa puoluetta kasvattamaan nuorisoa kommunismin hen
gessä, nostattamaan nuorisoa uuden yhteiskunnan käytän
nölliseen rakentamiseen, valmentamaan kaikinpuolisesti 
kehittyneiden ihmisten sukupolvea, joka tulee elämään,
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työskentelemään ja hoitamaan yhteiskunnallisia asioita 
kommunismissa.

61. Nuorisoliittojärjestöillä on laaja aloiteoikeus tuo
tantolaitoksen, kollekliivitalouden ja viraston työtä koske
vien kysymysten käsittelemisessä ja asianomaisille puolue- 
järjestöille esittämisessä. Nuorisoliittojärjestöjen on olta
va käytännössä puolueen ohjeiden aktiivisia toteuttajia 
kommunistisen rakennustyön kaikilla aloilla ja varsinkin 
siellä, missä ei ole puolueen perusjärjestöjä.

62. NLKNL toimii Neuvostoliiton Kommunistisen Puo
lueen johdolla. NLKNLn paikallisten järjestöjen toimintaa 
suuntaavat ja valvovat vastaavat tasavaltojen, aluepiirien, 
alueiden, piirikuntien, kaupunkien ja piirien puoluejärjestöt.

Nuorison kommunistisen kasvatustyön alalla paikalliset 
puolue-elimet ja puolueen perusjärjestöt nojautuvat nuori- 
soliittojärjestöihin, tukevat ja levittävät niiden hyödyllisiä 
aloitteita.

63. NLKNLn jäsenet, jotka on hyväksytty puolueeseen, 
eroavat nuorisoliitosta puolueeseen liittymisensä hetkellä, 
elleivät he ole johtavassa työssä nuorisoliittojärjestöissä.

VIII. PUOLUEJÄRJESTÖT NEUVOSTOARMEIJASSA

64. Neuvostoarmeijan puoluejärjestöt pitävät toiminnas
saan ohjeenaan NKPn ohjelmaa ja sääntöjä ja toimivat 
Keskuskomitean vahvistamien ohjeiden pohjalla.

Neuvostoarmeijan puoluejärjestöt turvaavat puolueen 
politiikan toteuttamisen asevoimissa, liittävät niiden mie
histöä kommunistisen puolueen ympärille, kasvattavat so
tureita marxismin-leninismin aatteiden hengessä, rajatto
man uskollisiksi sosialistiselle synnyinmaalle, edistävät 
aktiivisesti armeijan ja kansan yhteisyyden lujittamista, huo
lehtivat sotilaskurin lujittamisesta, järjestävät miehistöä 
täyttämään poliittisen ja taistelukoulutuksen tehtäviä, pe
rehtymään uuden teknillisen välineistön ja uusien aseiden 
käyttöön, täyttämään moitteettomasti sotilasvelvollisuuden, 
päällystön käskyt ja määräykset.
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65. Puoluetyötä asevoimissa johtaa NKPn Keskuskomi
tea Neuvostoarmeijan ja sotalaivaston poliittisen päähal- 
linnon kautta, joka toimii NKPn Keskuskomitean osaston 
oikeuksin.

Sotilaspiirien ja laivastojen poliittisten hallintojen 
päällikköjen sekä armeijoiden poliittisten osastojen päällik
köjen pitää olla ollut puolueen jäsenenä vähintään viisi 
vuotta ja joukkomuodostelmien poliittisten osastojen pääl
likköjen kolme vuotta.

66. Neuvostoarmeijan puoluejärjestöt ja poliittiset eli
met ylläpitävät läheistä yhteyttä paikallisiin puoluekomi
teoihin, tiedottavat järjestelmällisesti niille poliittisesta 
työstä sotaväen joukko-osastoissa. Sotaväen puoluejärjes- 
töjen sihteerit ja poliittisten elinten johtajat osallistuvat 
paikallisten puoluekomiteoiden työhön.

IX. PUOLUERYHMÄT PUOLUEEN 
ULKOPUOLISISSA JÄRJESTÖISSÄ

67. Neuvosto-, ammattiliitto-, osuustoiminta- sekä työ
tätekevien muiden joukkojärjestöjen edustajakokouksissa, 
konferensseissa ja neuvottelukokouksissa ja näiden järjes
töjen valinnaisissa elimissä, joissa on vähintään kolme 
puolueen jäsentä, muodostetaan puolueryhmät. Näiden 
ryhmien tehtävänä on voimistaa kaikinpuolisesti puolueen 
vaikutusta ja toteuttaa sen politiikkaa puolueeseen kuulu
mattomien keskuudessa, lujittaa puolue- ja valtiokuria, tais
tella virkavaltaisuutta vastaan ja tarkastaa puolueen ja 
neuvostoelinten ohjeiden täytäntöönpanoa.

68. Puolueryhmät ovat vastaavien puolue-elinten: Neu
vostoliiton Kommunistisen Puolueen Keskuskomitean, liit
totasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitean, 
puolueen aluepiiri-, alue-, piirikunta-, kaupunki- ja piiriko- 
mitean alaisia.

Puolueryhmien on kaikissa kysymyksissä pidettävä tiu
kasti ja järkkymättömäsi ohjeenaan johtavien puolue-elin
ten päätöksiä.
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X. PUOLUEEN RAHAVARAT

69. Puolueen ja sen järjestöjen rahavarat muodostuvat 
jäsenmaksuista, puolueen laitosten tuottamista tuloista se
kä muista tuloista.

70. Puolueen jäsenten ja jäsenkandidaattien kuukausit
tain suorittama jäsenmaksu säädetään seuraavan suurui
seksi:

Ne, joiden kuukausiansio on:
korkeintaan 50 ruplaa, maksavat 10 kopeekkaa

71. Sisäänkirjoitusmaksua peritään puolueen jäsenkan- 
didaatiksi liittyessä kaksi prosenttia kuukausiansiosta.

51—100 ruplaa 
101 — 150 ruplaa 
151—200 ruplaa 
201—250 ruplaa 
251—300 ruplaa 

yli 300 ruplaa

0,5 prosenttia
1.0 prosenttia
1.5 prosenttia
2.0 prosenttia
2.5 prosenttia
3.0 prosenttia

kuukausiansiosta.


